بسمه تعالي

تاریخ برگزاری1400/01/21 :
شماره جلسه54 :

صورتجلسه شورای بازگشایی و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه
حاضرین در جلسه:
 -1دکتر بابک کریمي ،رئیس دانشگاه
 -2دکتر رشید زارع نهندی ،معاون اداری-مالي و آموزشي-پژوهشي دانشگاه
 -3دکتر علي فروش باستاني ،معاون دانشجویي و فرهنگي-اجتماعي دانشگاه
 -4دکتر سعید عمادی ،مدیر امور آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه
 -5دکتر ابراهیم انصاری ،مدیر امور خدمات رایانهای و فناوری اطالعات دانشگاه
 -6عباس بیگلری ،مدیر امور اداری و پشتیباني دانشگاه
 -7محسن امیر ،کارشناس روابط عمومي دانشگاه
مصوبات جلسه:
پنجاه و چهارمین جلسه شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه روز شنبه  21فروردین  1400برگزار شد و بندهای
زیر مورد بحث ،بررسي و تصویب قرار گرفت:
 -1با توجه به وضعیت حاد شیوع پیک چهارم بیماری کرونا و بنابر دستورالعمل ابالغي در نامه شماره  47/3/382مورخ
 1400/01/21و با استناد به بخشنامه  374899مورخ  ،1399/07/28با مالحظه این مورد که اکثریت اتاقهای کاری کارمندان
محترم به صورت تکنفره ميباشد ،با فعالیت کارمندان به صورت دورکاری منوط بر احراز تمامي شرایط زیر موافقت ميشود:
 oکارمندان شاغل به کار در اتاقهای چند نفره باشند.
 oروند کار به واسطه دورکاری کارمند مختل نگردد.
 oافراد دارای بیماری زمینهای مورد تایید پزشک معتمد دانشگاه داشته باشند.
 oدر یک هفته گذشته در تعامل و برخورد با فرد مبتال یا ناقل ویروس کرونا باشد.
الزم به ذکر است آن دسته از کارمندان که حضور فیزیکي دارند با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتي و فاصله گذاری اجتماعي
دانشگاه ،باید فقط و فقط در اتاق کار خود حضور یابند و از هرگونه رفتوآمد به اتاقهای دیگر همکاران اجتناب کرده و از
اجتماع در سالن ،سرسرای دانشکدهها و تمامي فضاهای بسته جدا خودداری نمایند.
بدیهي است حضور تمامي همکاران بخش های نگهباني و حراست فیزیکي ،تاسیسات ،واحد امور دانشجویي و مرکز فناوری
اطالعات دانشگاه در طول دوره پاندمي ویروس کرونا ضروری است.
ادامه در صفحه بعد 
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ادامه مصوبات جلسه:
 -2مقرر شد با توجه به وضعیت قرمز شهر زنجان و با استناد به دستورالعمل ابالغي در نامه شماره  47/2/161مورخ
 ،1400/01/15و همچنین روند رو به افزایش موج جدید شیوع سویههای جهشیافته ویروس کرونا (دوران پیک چهارم) ،روند
پذیرش دانشجویان غیربومي به مدت ده روز (از  21لغایت  31فروردین  )1400متوقف و از هرگونه پذیرش دانشجویان جلوگیری
و ممانعت به عمل آید .همچنین از ورود و رفتوآمد دانشجویان بومي شهر زنجان در طول این مدت جلوگیری ميشود .بدیهي
است در صورت تایید مراجع ذیصالح از جمله ستاد مقابله با کرونا (ملي و استاني) ،تغییر روند پس از این تاریخ متعاقبا اعالم
خواهد شد.
مصوبات جلسه پنجاه و چهارم شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه در تاریخ  21فروردین  1400با تعداد  2بند به
تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید/.
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